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werft aan: 

OPERATIONEEL DIRECTEUR

Ter versterking van de huidige directie, 
rekruteert Architecture Workroom een 
Operationeel Directeur (v/m/x).  Kandidaturen 
worden verwacht ten laatste op 14 januari 
2021.

Architecture Workroom (AW) is het cultureel 
innovatieplatform voor de transformatie van onze 
sociale en fysieke leefomgeving. AW maakt als initiator, 
mediator en incubator de ruimte en condities voor 
het ontwikkelen van nieuwe strategieën, ruimtelijke 
praktijken en transformatieprogramma’s.

Het ruim twintigkoppig team van ontwerpers, 
curatoren, onderzoekers en producenten richt zich op 
het vertalen van de grote opgaven van onze tijd naar 
behapbare projecten in de dagelijkse leefomgeving.  

Als missie-gedreven platform brengt AW 
maatschappelijke en professionele partijen samen, 
structureert en ontsluit hun gestapelde inzichten 
naar zowel een professioneel als breder publiek, en 
identificeert mogelijke synergieën. Op basis daarvan 
faciliteert en ondersteunt AW nieuwe samenwerkingen 
tussen diverse maatschappelijke actoren en disciplines, 
en begeleidt de ontwikkeling van nieuwe projecten, 
methodieken en uitvoeringsprogramma’s aan de hand 
van participatief ontwerp.

Met een intensief werkprogramma van 
samenwerkingen, innovatietrajecten, pilots, lezingen, 
debatten, tentoonstellingen, publicaties en workshops 
draagt AW bij aan zowel het publiek debat als aan de 
ontwikkeling van een handelingsperspectief voor deze 
tijd.

We zoeken een operationeel directeur die kennis en 
ervaring heeft met begrotingen, projectmanagement 
en financiële rapportage, subsidiedossiers, 
personeelszaken en team-organisatie, die ideeën 
heeft om de inkomstenstroom te diversifiëren en te 
doen groeien en die goed vertrouwd is met, of sterk 
geïnteresseerd is in, de non-profit sector.

Ben je een geëngageerd, nauwkeurig, communicatief 
en administratief sterk persoon met kennis van en/of 
interesse voor het brede culturele veld en de sector 
omgeving (architectuur, stedenbouw, ruimtelijke 
planning) die het team van AW wil ondersteunen én 
aansturen bij het verder uitbouwen van een duurzame 
organisatie, dan ben jij voor ons de geknipte v/m/x.

AW biedt een voltijdse functie (onderhandelbaar naar 
60%), verloning in overeenstemming met de zwaarte 
van de functie, passend voor een non-profit organisatie 
en afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Een 
alternatief statuut is bespreekbaar. Werkplaats is 
Anspachlaan 65, 1000 Brussel. 

Stuur tegen uiterlijk 14 januari 2021 je motivatiebrief 
samen met jouw cv aan Michiel Dehaene, voorzitter 
van Architecture Workroom Brussels vzw via 
voorzitter@architectureworkroom.eu.  Discretie 
wordt verzekerd.
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VACATURE

Ter versterking van de huidige directie, rekruteert 
Architecture Workroom Brussels vzw een 
Operationeel Directeur (v/m/x). 

De Operationeel Directeur is binnen Architecture 
Workroom Brussels vzw strategisch leidinggevend en 
als dusdanig lid van het driekoppige directieteam dat 
collectief verantwoordelijkheid draagt en rapporteert 
aan de Raad van Bestuur.

De Operationeel Directeur werkt samen met 
het ondersteunend team, bestaande uit minstens 
een administratief medewerker, een medewerker 
planning en teamorganisatie en een algemene 
productiecoordinator.

Taakomschrijving 

Is verantwoordelijk voor het financieel beheer 
• maakt de jaarlijkse begroting op en volgt op
• garandeert de financiële gezondheid van de vzw 
door goede monitoring van inkomsten en uitgaven
• superviseert de boekhouding en de boekhoudkundige 
transacties
• bewaakt globaal budget en de projectbudgetten 
(analytische boekhouding)

Bewaakt en optimaliseert het geheel van de 
inkomstenbronnen
• bouwt aan een evenwichtig inkomstenmodel, 
waarbij de focus ligt op duurzaamheid en een gezond 
evenwicht tussen eigen inkomsten uit diensten 
(studieopdrachten), coproducties en subsidies 
(cultureel, onderzoek en innovatie, …)
• beheert de subsidiedossiers, meer bepaald de 
opmaak van nieuwe dossiers en de tijdige en volledige 
verantwoording en rapportering.
• draagt de missie en visie van AW uit naar mogelijke 
partners en financierders
• is actief en creatief in het vinden van nieuwe 
inkomstenbronnen (zoals filantropische middelen, 
Europese steun, crowdfunding, …), onderzoekt 
alternatieve interventiemodellen en neemt de nodige 
initiatieven om deze voor AW te verankeren

Is verantwoordelijk voor het algemeen beheer en 
organisatiemodel
• verzorgt en bewaakt de relatie met de strategische 
leveranciers en met dienstverleners
• is verantwoordelijk voor het personeelsbeheer
• ontwikkelt en bewaakt een goede interne organisatie 
• optimaliseert de systemen en tools van de team- 
en directiewerking (projectmanagement, budget en 
capacity planning en monitoring)

Ondersteunt de governance van de organisatie 
• verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Raad 
van Bestuur en van de Algemene Vergadering

Profiel

• economische en/of management opleiding en 
gedegen kennis van en ervaring met de opmaak 
en de interpretatie van begroting, balans en 
resultatenrekening
• vertrouwd met de non-profit sector en de culturele 
sector: realiteit en logica van subsidie-omgevingen, 
sociale verhoudingen, gevoeligheden en specificiteit 
van de sector
• administratief sterk en nauwgezet, in staat om 
collega’s in dit domein te ondersteunen en te 
stimuleren
• kennis van het vakgebied ‘omgeving’ (architectuur / 
stedenbouw) is een pluspunt
• enthousiaste teamspeler, die de andere medewerkers 
mee betrekt in het opbouwen van een duurzame 
organisatie
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Wat is Architecture Workroom?

Architecture Workroom is een cultureel 
innovatieplatform binnen de architectuur en de brede 
ruimtelijke praktijk, beleid en ontwikkeling. AW maakt 
als initiator, mediator en platform de ruimte en 
condities voor het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke 
praktijken en strategieën (ontwerpend onderzoek, 
cartografie, procesontwerp, beleidsontwerp, etc.), en 
richt zich zo op het vertalen van de grote transities 
en opgaven van onze tijd naar nieuwe types projecten 
en transformatieprogramma’s, én op het vormen van 
aangepaste coalities en nieuw opdrachtgeverschap. 
AW bestaat uit een team van 22 ontwerpers en 
onderzoekers en wordt heden geleid door twee 
directeuren. De langere strategische werklijnen 
van AW richten zich onder meer op: visionaire en 
betaalbare woningbouw, ruimte voor hernieuwbare 
energie, water en biodiversiteit, gezond voedsel, 
gedeelde mobiliteit, circulaire economie en havens, 
zorgzame buurten en de productieve stad. 

Als platform voor ontwerpend onderzoek 
en kennisdeling draagt AW bij aan het brede 
maatschappelijke debat, aan de professionele praktijk 
en kennisontwikkeling, en aan de vernieuwing van 
stadsontwikkeling en beleid. AW zet daarom een 
intensief programma op van samenwerkingen, lezingen, 
debatten, exposities en workshops.

Brussel, kleine kosmopoliet en hoofdstad van 
Europa, is voor AW de ideale uitvalsbasis - en 
vaak ook laboratorium - om bij te dragen tot het 
(inter)nationale debat over de vormgeving van de 
verstedelijkende wereld waarin we leven.
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Wij bieden

• een uitdagende en afwisselende job in een 
dynamische boeiende non-profitorganisatie in volle 
opbouw
• een contract (60% à 100%) voor onbepaalde duur, 
alternatief statuut is bespreekbaar
• verloning en arbeidsvoorwaarden in 
overeenstemming met de zwaarte van de functie, 
passend voor een kleine socio-culturele organisatie en 
afhankelijk van kwalificaties en ervaring
• werkplaats is Anspachlaan 65, 1000 Brussel

Interesse?

Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV ten 
laatste op donderdag 14 januari 2021, naar 
voorzitter@architectureworkroom.eu ter attentie 
van de heer Michiel Dehaene, voorzitter.

www.architectureworkroom.eu


